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استفاده از  Ipad appدر امور تعمیر و نگهداری
تکنیسینهای نگهداری هواپیما در کمپانی بوئینگ برای افزایش
بازدهی و کاهش تاخیرهای پروازی از  ipad appاستفاده خواهند نمود.
با توجه به کارگیری این فناوری فرایند نگهداری و عیبیابی و رفع
عیب هواپیما برای تکنسینهای خطوط پرواز سریعتر و در عین حال
آسانتر انجام میشود.
با بهرهگیری از برنامهها و اطالعات موجود بر روی این Ipadها،
تکنسینهای پرواز میتوانند دسترسی سریعتری به manualهاpart ،
numberها و دیگر اطالعات مهم برای رفع مسایل مربوط به تعمیر و

نگهداری هواپیما داشته باشند .همچنین امکان برقراری ارتباط بین هر
یک از تکنسینها از راه دور امکان خواهد داشت .در حقیقیت خطوط
پروازی میتوانند با این فرایند ،تنظیمات  real-timeرا بهبود داده و
تاخیرهای پرواز را کاهش دهند ،در نتیجه هزینههای عملیاتی کاهش
خواهد یافت .شرکت  Boeingبیش از یک سال است که با خطوط
هوایی مختلف برای ایجاد نمونه اولیه و بهینهسازی  interfaceبا کاربر و
باالبردن امکاناتی که در اختیار کاربر قرار میگیرد همکاری و همفکری
داشته است .در این فرایند ،تکنسینها نیازمند دسترسی سریع به
اطالعات ضروری مانند تاریخچه تعمیر و نگهداری یک هواپیما دارند.
این برنامهها و اطالعات شامل  Toolbox Mobile Library، Toolbox
 Mobile Parts ، Maintenance Turn Timeمیشود.
مشخصات برنامهها و اطالعات عبارتند از:
 یک  Toolbox Mobile Libraryکه امکان دسترسی فوریتکنسینها به Documentها به عنوان مرجع و همچنین استفاده از
آنها را در هر مکان زمانی که مورد نیاز باشد فراهم میسازد.
 وجود  Hyperlinksبین manualهای متعدد و اطالعات ایجادشده توسط خط هوایی که دسترسی به Documentهای مهم را تسریع
و تسهیل میکند بطوری که کاربران به راحتی  و به آسانی میتوانند
Documentها و اطالعات درباره قطعات و تاریخچه خطاها و عیبها را

جستجو کنند.
 یک  Toolbox Mobile Partsکه امکان دریافت فوری اطالعاتدرباره موجود و در دسترس بودن یک قطعه شامل اطالعات صورت کاال
و موجودی جاری خط هوایی را برای تکنسینها فراهم میسازد.
 بخش  Maintenance Turn Timeکه امکان ارتباط ایمن برایهمیاری و کمک با همکاران در زمان عیبیابی و رفع عیب یک مشکل
تعمیر و نگهداری را فراهم میکند .یک تکنسین میتواند یک عکس
از بخش خراب شده یا آسیب دیده بگیرد و آن را برای همکاران
جهت دیدن و تفسیرکردن  uploadنماید و سپس اطالعات مربوط به
مشکالت و مسائل تعمیر و نگهداری را به صورت همزمان و real time
با همکاران خود ارسال کند.
 امکان به روز کردن manualهای مرجع با تنها یک  tapرویصفحه ipad
تکنیسین خطوط هوایی  Alaskaاذعان کردهاند که به طور تخمینی
استفاده از این برنامهها روی یک  ipad miniبا قیمت  1.1دالر جهت
دسترسی به اطالعات ضروری ،موجب صرفهجویی  4000قطعه کاغذ
در یک روز خواهد شد.
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معرفی سامانهها
 jتاریخچه

سیستم کمک ناوبری زمین پایه

سیستم  GBASیک سیستم دستهبندی نوع  Iبوده که توسط
شرکت  Honeywellساخته شده است .این سیستم در سوم سپتامبر
 2009از  FAAمجوز طراحی سیستم ( ) SDAرا دریافت نموده است.
برنامه  GBASشامل دو سال تحقیق و توسعه و همچنین تالش برای
ساخت نمونه اولیه بود تا خطرات فنی را کاهش داده و عالوه بر آن
نیازهای جدید همراه با خدمات سرویس فرود  GBASنوع  ،Dرا برآورده
کند.
سازمانهای  FAAو  EUROCONTROLبطور مشترک بر روی
پیاده سازی سیستم  GBASکار میکنند .سازمان  FAAقراردادهای
مشترکی با استرالیا ،برزیل ،شیلی ،آلمان و اسپانیا برای پیاده سازی
کامل سیستم  GBASمنعقد کرده که نمونههای اولیه ایستگاه GBAS
به طور بینالمللی در برزیل ،آلمان ،اسپانیا ،ایتالیا ،فرانسه ،استرالیا و
روسیه نصب شده است.
 jمعرفی سیستم

نسخه آمریکایی    GBASاز قدیم با عنوان  LAASذکر شده
درحالیکه جامعه جهانی GBAS ،را به عنوان اصطالح رسمی این نوع
سیستم ناوبری ،پذیرفته است .همچنین برای تطابق با اصطالحات
جهانی FAA ،نیز اصطالح  GBASرا برای آن برگزیده استGBAS .
یک سیستم افزوده زمینی به  GPSبوده که خدماتش در حوالی فرودگاه
(حدودا ً تا شعاع  20تا  30مایلی) برای فرود دقیق ،روشهای خروج
هواپیما و عملیات ناحیه فرود هواپیما در اختیار کاربران قرار میدهد.
این سیستم ،پیامهایش را توسط یک سیستم   VDLاز یک فرستنده
زمینی منتشر میکند .از ویژگیهای  GBASاین است که باعث افزایش
دقت ،دسترسی بیشتر و دقت زمانی بیشتر برای دستهبندیهای فرود  
دقیق  Iو  IIو  IIIمیشود .این سیستم ،قابلیت فرود در مسیرهای

منحنی شکل و قابل تغییر را نیز فراهم میکند .دقت اثبات شدهی
 GBASدر هر دو محور افقی و عمودی کمتر از  1متر است.
مرکز تخصصی  FAAهمراه با  Boeingو بقیه بخشهای  ،FAAدر
حال توسعه دادن نیازهای سطح باال برای  GBASدستهبندی ،II/III
میباشند .عالوه بر این FAA ،در حال آزمودن امکان استفاده از ناوبری
پیشرفته و تکنولوژیهای  onboardبرای هواپیماهای دیجیتال جدیدتر
بوده تا تکنولوژی  GBASدستهبندی  Iرا ارتقا دهند و در نتیجه آن
انجام فرود نوع  IIو  IIIرا برای این هواپیماهای خاص بدست آورند.
 jمبانی تئوری و اصول کارکرد

سیستم  GBASشامل تجهیزات زمینی و اویونیکی مختلفی است.
تجهیزات زمینی آن شامل چهار گیرنده مرجع ،تأسیسات زمینی
 GBASو یک فرستنده اطالعات  VHFمیباشد که این تجهیزات
زمینی با تجهیزات نصب شده روی هواپیما تکمیل میشوند.
در فرودگاههای مجهز به سیستم  GBASسیگنالهای ماهوارهای
 GPSتوسط گیرندههای مرجع   GBASدریافت میشوند .هر فرودگاه
دارای چهار گیرنده  GBASبوده که گیرندههای مرجع مکان خود را
توسط  GPSمحاسبه میکنند.
گیرندههای مرجع  GPSو تأسیسات زمینی  GBASخطاهای
تولیدی مکان مربوط به  GPSرا اندازهگیری میکنند .تأسیسات زمینی
 GBASیک پیام تصحیحی بر پایه تفاوت بین مکان واقعی و مکان
اندازهگیری  ،GPSتولید میکنند که اطالعات موجود در این پیامها
شامل یکزمان دقیق و اطالعات مسیر فرود است.
پیام تصحیح شده توسط سیستم  GBASبه یک فرستنده انتشار

اطالعات  )VDB) VHFفرستاده میشود .سیستم VDBسیگنال
تصحیح شده را در محدوده پوشش  GBASبرای استفادهی وسایل
اویونیکی مجهز به گیرنده  GBASدر هواپیما ،منتشر میکندGBAS .
خدماتش را برای یک منطقه محلی و در فاصلهی حدودا ً  20تا 30
مایلی فراهم میکند این در حالی است که پوشش سیگنال برای
پشتیبانی انتقال هواپیما از ناحیه هوایی  enrouteتا سرتاسر ناحیه
هوایی فرود هواپیما طراحی شده است .ناحیهی  enrouteبه مرحلهای
از پرواز که بین مراحل  descentو  climbاست گفته میشود در واقع
این مرحله از پرواز بعد از اوج گرفتن کامل و قبل از کم کردن ارتفاع
میباشد.
تجهیزات  GBASداخل هواپیما از تصحیحات مکان ،سرعت و
زمان استفاده میکند تا هواپیما را به طور ایمن روی باند ،هدایت کند.
این تجهیزات سیگنالی هدایتی شبیه سیگنال  ILSبا ارتفاع کم یعنی
 200فوت باالتر از مکان نشست هواپیما فراهم میکند که در نهایت،
تمام مسیرهای فرود منتهی به سطح باند فرود را پشتیبانی میکند.
یکی از اهداف  LAASدر فرودگاه های بزرگ چندین برابر
نمودن دقت و همچنین کاهش هزینه ها در منطقه محل نصب
است .به طور مثال فرودگاه شیکاگو  12باند فرود دارد و هر باند
دارای یک  ILSاست .مسئوالن این فرودگاه در سدد هستند
تا از یک سیستم  LASSبه جای  12فرستنده  ILSموجود
استفاده نمایند .این کار سبب خواهد شد تا صرفه جویی قابل
توجهی در هزینه ها و از طرفی افزایش دقت تا  200درصد
ایجاد گردد.

از کارکردهای ناوبری که در طول هریک از  فازهای پرواز به آن نیاز دارند
(از تنظیم مجدد سریع مسیرهای پرواز تا نمایش وضعیتهای جوی)
جابهجا شوند.
گسترش اولین نمایشگرهای اصلی پرواز با صفحه لمسی ،بیانگر

تازههای دنیای اویونیک
استفاده از تکنولوژی  Agilentدر شبیهسازیها

تغییر گرایش صنعت به سمت مفاهیم کابین  خلبان نسل بعد   است.
برای نمونه پلتفرم  2020شرکت  ،Thales Avionicsکه یک معماری
باز است به سازندگان اصلی تجهیزات اجازه استفاده از برنامههای third-
 partyرا میدهد .با توجه به اعالم مدیر بخش بازاریابی محصوالت کابین
خلبان شرکت  ،Thalesاین شرکت در حال حاضر با تعدادی از سازندگان
هواپیما به منظور دریافت بازخوردهایی در مورد این مفهوم برای رسیدن
به مرحله سرویسدهی در سال  2018همکاری دارد.
برای جلوگیری از اشتباه خلبان در نمایشگرهای اصلی پرواز تولید
شرکت  ،Rockwell Collinsهمانند برخوردهای سهوی دست به صفحه
نمایشگر لمسی از فناوری صفحه نمایش مقاومتی استفاده شده تا نیاز
به فشار بیشتری نسبت به صفحه نمایش لمسی یک تلفن هوشمند یا
تبلت داشته باشد و بتوان از این طریق خطای ناشی از آن را کاهش داد.
همچنین نمایندگان دولت عالقه خود را به حمایت از تولیدکنندگان برای
توسعه فناوریها با صفحه نمایش لمسی در کابین خلبان جهت کاهش
بار کاری خلبانها نشان دادهاند.
ائتالف اروپایی  ALICIAکه شرکتهای  Thalesو Rockwell
 Collinsبخشی از آن میباشند ،در حال مطالعه روشهایی هستند
که از طریق آن هزینههای تعمیر و نگهداری و آموزش پرسنل را برای
شرکتهای هواپیمایی کاهش دهند .در ایاالت متحده  ،اداره کل فدرال
هوانوردی (  )FAAقراردادی برای مطالعه فعالیت عوامل انسانی  مرتبط
با خلبانها و فناوریهای لمسی کابین خلبان با شرکت Honeywell
بسته است .همچنین شرکت  Honeywellدر نزدیکی راهاندازی   یک
خط تولید جدید از محصوالت لمسی اویونیکی برای حمل و نقل هوایی
و هواپیماهای تجاری میباشد .مدیر بخش بازاریابی شرکت Honeywell
اعالم نموده است « :عوامل زیادی وجود دارند که مربوط به فعالیتهای
عوامل انسانی ما محسوب میشود .ما یک شبیهساز با شش درجه حرکت
داریم که همه تستهای    FAAو تستهای عوامل انسانی برای صفحه
نمایش لمسی را در آن انجام میدهیم».
منبعhttp://www.aviationtoday.com                                   :

استفاده از تکنولوژی  Agilentباعث شتاب در شبیهسازیهای پدافند،
صحتسنجی سیستم و تست میشود .این تکنولوژی که از محاسبات
پیچیده و با کارایی باال پشتیبانی میکند ،برای طراحی و شبیهسازی
سیستم ارتباطی هواپیما ،طراحی سیستمهای پدافند و سیستمهای
جوی مورد استفاده قرار میگیرد.
سیستمهای بیسیم ،تلفنهای هوشمند و سیستمهای راداری
میتوانند با استفاده از محاسبات مبتنی بر  linuxسرعت عملیات را تا
 64برابر سریعتر انجام دهند .این بیانگر آن است که بستر  linuxبرای
محاسبات سطح باال و حجیم بسیار مناسبتر است.
سیستم  SystemVue2013.08یک نمونه تکنولوژی  Agilentمبتنی
بر بستر  linuxاست که میتواند همزمان شبیهسازی را روی هشت
مجموعه داده ،انجام دهد و کاربر با استفاده از رابط دستگاه میتواند
به طور مستقیم عملیات شبیهسازی را کنترل نماید .این سیستم دارای
ساختار دادهای بستهای است که بستهها در یک ساختار استک و در
هشت گام مورد پردازش قرار میگیرند ،به عبارت دیگر ،تعداد بستههای
دادههای همزمان ،هشت عدد است .با استفاده از این ساختار سرعت
اجرای الگوریتمهای کاربران در  Matlabیا  C++افزایش مییابد .از آنجا
که نتایج شبیهسازی روی یک بستر منفرد نمایش داده میشود بنابراین
امکان برآورد سریعتر نیازهای طراحی برای کاربران فراهم میشود.
سیستم  SystemVue2013.08دارای تواناییهای کلیدی از جمله:
 یک  standalone W1711 SystemVue Engineکه بستر Linuxو محاسبات توزیع شده سطح باال را پشتیبانی میکند.
  W1902 Digital Modem Libraryبا امکان  40فرمت مدوالسیونمتداول
  W1719 RF Systemکه یک شبیهساز بوده و کاربردهای باندعریض با اعوجاج ،نویز و صدها حامل را پشتیبانی میکند.
نسخه ارزیابی  30روزه آن را میتوان از آدرس زیر دانلود نمود.
www.agilent.com/find/eesof-systemvue-evaluation
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سیستمهای L-3 Display
مجموعه سیستمهای  L-3 Display Systemsیک واحد
 interface unit-RIUرا برای هسته اصلی پردازنده نمایشی هواپیما
فراهم میسازند .واحد  RUIیک سیستم پردازشی ورودی/خروجی قابل
برنامهریزی است که سرفصلها و عناوین نمایشی را جمعآوری و مدیریت
میکند .عالوه بر آن ،دیگر سیگنالهای آنالوگ و دیجیتال هواپیما برای
توزیع بر روی کانالهای ارتباطی باس دیجیتال هواپیما ،دریافت میکند.
مجموعه سیستمهای  L-3 Display Systemsپیشینه موفقی در طراحی
و پیادهسازی سیستمهای تجمیع داده و به طور کلی اویونیک هواپیماهای
نظامی و تجاری دارد .این سیستم هماکنون توسط کمپانی  Boeingو در
هواپیماهای جنگی  F-15C/Dبکار گرفته میشود.
منبعhttp://www.avionics-intelligence.com                        :
remote

حد تفکيک زاويهاي حدود  1متر دست يافت .به عبارت دیگر استفاده
از پردازشهای مورد استفاده در   SARبه نوعی همان اثر استفاده از
يک آنتن با طول  1000متر را ايجاد ميکند .با توجه به اينکه در اين
ايده از پردازش سيگنال به جاي استفاده از آنتن بسيار بزرگ استفاده
شده است به اين رادار ،رادار با روزنه مصنوعي گفته ميشود .در سال
هاي اخير ايده ايجاد روزنه مصنوعي در ساير ابزار مشاهده مانند سونار
نيز استفاده شده است .در جدیدترین مدلهای این رادار قابلیت تهیه
تصاویری با قدرت تفکیک  10سانتیمتر وجود دارد.
 SARعالوه بر کاربردهای نظامی همچون کشف و دنبال کردن
اهداف متحرک ،در کاربردهای تجاری و پزشکی همچون تصويربرداري
از سطح زمين و تصویر برداری پزشکی مافوق صوت نیز استفاده

گلوبال هاك  و هواپیمای بدون سرنشین  SAR/GMTاستفاده شده
است .همچنین از کاربردهای تجاری آن میتوان به سامانه Convair-
 ،580C/XSARسامانه  ،Sea Ice And Terrain Assessmentماهواره
 ،SEA SATماهواره  ،ERSماهواره  ،ENVISAT/ASARسامانه X-
 SAR/SIR-Cو سامانه   X-SAR/SRTMاشاره کرد.
رادارهای  SARعالوه بر دارا بودن ويژگيهاي عمومي رادارهاي
تصويرگر ،داراي ويژگيهای منحصربفرد زیر هستند:
• توانايي تصويربرداري از يك سطح با دقت تفكيك از چند متر تا
چند كيلومتر
• توانايي تهيه تصويري با دقت مطلوب و معين مستقل از ارتفاع تا
حدي كه قدرت فرستنده اجازه ميدهد
• وجود پارامترهاي اساسي مختلف مثل قطبش ،زاويه تابش،
فركانس و غيره براي بهينه سازي سامانه در كاربردهاي مشخص
• امکان ایجاد تصاویر سه بعدی از اشیا و اهداف

اخبار
امکان برقراری مخابرات صوتی و متنی در پرواز

میگردد که البته کاربرد آن در مصارف پزشکی هنوز در حال توسعه
است.
روند پیشرفت استفاده از این نوع رادارها به شرح زیر است .در ابتدا
   Wileyمشاهده نمود هنگامی که آنتن هدفی را ردگیری میکند،
رابطهای میان داپلر هدف در زمانهای مختلف و موقعیت هدف در
طول دوره ردگیری وجود دارد .به این ترتیب او نتیجهگیری کرد ،آنالیز
فرکانسی سیگنال دریافتی از هدف تحت ردگیری میتواند به تخمین
موقعیت هدف کمک کرده و آن را بهبود دهد .این ایده Doppler
  Beam Sharpeningخوانده شده و امروزه نیز در برخی سیستمها به
منظور کاهش پهنای پرتو مورد استفاده قرار میگیرد .تقریباً در همان
دوران در دانشگاه  Illinoiseنیز این ایده بر اساس مشاهدات یک رادار
نصب شده بر روی پرنده(  )airborneبه صورت مشابه مطرح شد .در
ادامه و در دانشگاه   Michiganبا استفاده از Correlatorهای نوری
نخستین تصویر  SARاستخراج شد .وقتي دادههاي   SARتوسط رادار
ثبت ميشود ،تصوير دادههاي ثبت شده بسيار مبهم و نامشخص است.
در واقع اين تصوير بيشتر به يک نويز تصادفي شباهت دارد .دليل اين
امر اين است که اطالعات اصلي تصوير در فاز سيگنال ثبت شده قرار
دارد .براي استخراج تصوير اصلي بايد فاز دادههاي ثبت شده محاسبه
شود.
از اين فن آوري جهت تجهيز هواپيماهاي شناسايي ،جنگنده و
هواپيماهاي بدون سرنشين پیشرفته همچون هواپيماهاي يو ، 2-اف-
 ،15پهپادهاي  RQ-170 ،RQ-1پريديتور RQ-3،دارك  استار  RQ-4،

 Aircellقابلیتهای صوتی را به خدمات اینترنت در پرواز Gogo
 Bizخود اضافه کرد .به گفتهی این شرکت ،این سیستم میتواند
اینترنت و قابلیتهای صوتی را از یک سیستم واحد ارائه دهد ،بطوریکه
با استفاده از آن میتوان تجهیزات مورد نیاز و هزینههای نصب و
راهاندازی را کاهش داد.
با بهرهگیری از هر سیستم  Gogo Bizو از طریق تکنولوژی آسمان
به زمین  ،Aircellمیتوان  Gogo Text & Talkرا با خرید یک کلید
نرمافزاری برای تجهیزات موجود در هواپیما و نصب یک برنامه رایگان
در گوشی های مسافر فراهم نمود .همچنین این سرویس را میتوان با
گوشی کابین  OnePhone Gogoاستفاده کرد .صفحه نمایش لمسی و
سیستم عامل مبتنی بر اندروید از دیگر ویژگیهای این سیستم است.
همچنین به گفته مسئوالن این شرکت ،دو نسخهی سیمی و بیسیم
محصول مورد نظر تولید و روانه بازار شده است.
طرح های صوتی ماهانه برای  Gogo Bizاز  134.95دالر در ماه
شروع میشود و شامل  60دقیقه ارتباط صوتی است.
منبعwww.aircell.com                                                  :

حرکت به سمت بکارگیری صفحه نمایشهای لمسی
کابینخلبان هواپیماهای تجاری آینده ،بر اساس تولیدات اویونیکی
نمایش داده شده در همایش انجمن ملی هواپیمایی تجاری(   )NBAA
سال  ،2013به سمت بکارگیری صفحه نمایشهای لمسی و نهایتا
عرشه پروازهای کامال مجتمع حرکت میکنند.
عرشه پرواز تخصصی بهبود یافته شرکت   Rockwell Collinsبا
نمایشگرهای اصلی پرواز لمسی اقدام به دریافت گواهی عملکرد و
آمادهسازی برای نصب برروی هواپیمای Beechcraft King Air
 350 turbopropدر سال آینده نموده است .با به کارگیری صفحه
نمایشهای لمسی ،خلبانها قادر خواهند بود تا به سرعت بین هریک

تجهیزات تست کننده
سرویسهای نظامی امریکا علیرغم فضای چالشی بودجه ،در حال
تالش برای گسترش و بروزرسانی خانواده سیستمهای تست اتوماتیک
(  )ATSاستاندارد خود میباشند .برای نمونه سال گذشته ،ارتش امریکا
تولید نسل بعدی سیستم تست اتوماتیک ( ) NGATSخود را با نرخ
پایین آغاز کرد ،که برای جایگزین نمودن خانواده  تجهیزات تست
مجتمع شده ( ) IFTEقدیمیتر در
با وجود پیشرفتهای اخیر در
چند سال آینده در نظر گرفته شده صنعت اویونیک و هوانوردی و همچنین
است؛ و بطور همزمان ،نیروی دریایی نیاز به دقت بیشتر در نحوه کارکرد این
تجهیزات ،باید سازوکاری برای ارائه سیستمهایی با کارایی دقیقتر و تمرکز زیادی بر توسعه کتابخانه
نیز در حال باال بردن سطح تکنولوژی
قابلیت اطمینان بیشتر ارائه نمود .از این رو باید دستگاههایی که برای  TPSپیشنهادی گذاشته شده است.
سیستم پشتیبانی قابل حمل اتوماتیک
تست این سیستمها ارائه میشود دارای قابلیت و کارایی باالیی باشند تا همچنین  ATEC series 6برای هر
و یکپارچه ( ) RTCASSخود با قابلیت
بتوانند تمامی حاالت مختلف برای سیستم تحت تست را در نظر گیرند .تولیدکننده اصلی تجهیزات اویونیک
تنظیم مجدد میباشد.
در هواپیماهای Airbus, Boeing
همزمان با بروزرسانی سیستمها ،عالوه بر این دستگاههای جدید باید قابلیت استفاده برای سیستم های
و  ATRبه همراه تعداد زیادی از
چالش کلیدی سرویسهای نظامی قدیمی را نیز داشته باشند.
هواپیماهای نظامی ،امکان پوششدهی
داشتن تست کنندههای استانداردی
تست را فراهم میکند.
است که بتواند فناوریهای جدید و قدیمیتر هواپیما را اداره کند .این
وقتی پیشرفت و توسعه سیستمهای تست اتوماتیک مطرح میشود،
سیستمهای استاندارد یا هسته مشترک ( که هرکدام شامل تجهیزات
یک راه حل کلیدی برای مجتمعسازی تجهیزات تست قدیمی فناوری
تست اتوماتیک ( ،)ATEنرم افزار کاربردی و مجموعههای برنامههای
انتقال  TPSاست که امکان جابجایی TPSها را از یک بستر نرمافزاری
تست ( ) TPSمیباشند) همچنان در حال تکامل هستند .در طول چند
به یک بستر دیگر بدون نیاز به تغییر سختافزار یا نرمافزار  TPSفراهم
سال گذشته ،سیستم پشتیبانی اتوماتیک و یکپارچه نیروی دریایی
میکند .در حال حاضر چندین برنامه  ATEدر حال سرمایهگذاری روی
( ،) CASSکه یکی از اولین سیستمها است ،نه تنها  RTCASSرا
این فناوری برای افزایش صرفهجویی در هزینهها ،توسط افزایش عمر مفید
به سیستم خود افزوده ،بلکه خود نیز به برنامه جدید    eCASSبروز
TPSها و کاهش هزینه توسعه آنها ،میباشند .در سال جاری ،بوئینگ
رسانی شده است .در این بین ،نیروی هوایی نیز بیشتر از یک سوم مسیر
و نیروی دریایی ایاالت متحده انتقال بیش از  TPS 650را از  CASSبه
گسترش  150جایگاه تست اتوماتیک انبار همه منظوره ( ) VDATSرا
 RTCASSبرای استفاده گروههای دریایی ،بصورت موفقیتآمیز به اتمام
که برای بهرهبرداری در پایان سال مالی  2017برنامهریزی شده ،پیموده
رساندند.
است .با این حال ،با وجود اهمیت نگهداری سیستمهای تسلیحاتی ،این
سال گذشته شرکتهای  Northrop Grummanو   DRS Systems
برنامههای مربوط به تستکنندهها نیز از کاهش بودجه مصون نبودهاند.
هشت سیستم نسل جدید تست اتوماتیک ( )NGATSرا تحت قرارداد
تستکنندههای استاندارد نه تنها باید قابلیت مدیریت آخرین
تولید اولیه با نرخ پائین به ارتش تحویل داد NGATS .برای جایگزینی
فناوریها را داشته باشند؛ بلکه باید بتوانند سیستمهای قدیمیتر که
خانواده تجهیزات تست مجتمع ( )IFTEو مجموعه تست سیستمهای
همچنان فراتر از عمر کاری مورد انتظارشان تحت برنامههای افزایش
الکترونیکی با پشتیبانی مستقیم ( ) DSESTدر نظر گرفته شدهاست .این
طول عمر سرویسدهی ( ،) SLEPدر حال کار میباشند را نیز اداره
 ATSقابلیتهای جدیدی داشته و حجم کمتری نسبت به سیستمهای
نمایند .همچنین با پیشرفت پلتفرمها ،به وضوح تجهیزات تست نیز
قدیمیتر اشغال میکند .همچنین یک راه حل مدوالر با قابلیت تنظیم
باید بهبود یابند تا قابلیت تست و تطبیقپذیری با سیستمهای جدیدتر
مجدد است که امکان استفاده از ابزار دقیق  VXIرا برای انعطافپذیری
را داشته باشند .این سیستمهای جدید به سمت استفاده از برخی
بیشتر و الحاق سریع فناوریهای آینده ایجاد مینماید.
استانداردهای جدید مثل  PXIو  VXIگرایش دارند .وجود استانداردهای
تا این زمان ،تستکنندههای اتوماتیک بطورعمومی برای سامانههای
تخصصی در این زمینه سبب میشود تا مسیر طراحی سیستم واضحتر
نصب شده بر سیستمهای هوایی بدون سرنشین ( )UASاستفاده
شده و نیاز کمتری به سفارشسازی باشد.
نمیشدند .با این حال ارزش جایگزینی همه هواپیماهای بدون سرنشین
با پیشرفت تجهیزات تست اتوماتیک برای سیستمها یا زیرسیستمها،
افزایش یافته است ،و انتظار میرود این روند با بارها ،ارتباطات و
تامینکنندگان فناوری نیاز به پشتیبانی سیستمهای قدیمی و جدید همراه
زیرسیستمهای قویتر و پیچیدهتر که در حال اضافه شدن به همه انواع
با در نظرگرفتن خواستههای مصرفکننده برای بازدهی و انعطافپذیری
UASها است ادامه پیداکند .به همان اندازه که کاهش سایز  ،هزینه و
بیشتر را گزارش میدهند .مصرفکنندگان همچنین سیستمهای تست
پیچیدگی افزایش مییابد ،نیاز به تواناییهای تست کردن مقاوم نیز
فشردهتر با هزینه مالکیت پایینتر را درخواست میکنند .برای مثال،
افزایش مییابد .استانداردهای جدید مثل    FACEکه توسط دولت و
واحد تجاری شرکت   ATSدر حال اضافه کردن قابلیتهای جدید به
صنعت ایجاد شدهاند به کاهش هزینه سیستمهای جدید و تستهای
ماژول  RF Expansion Moduleبرای (Cassidian ATEC Series
مربوطه کمک میکند ،اما سیستمهای قدیمی همچنان برای سالها
 6 (ATEمیباشد .این سیستم یک پلتفرم جدید بوده و در نتیجه
استفاده خواهند شد.

کنترل ترافیک هوایی
سامانه کنترل ترافیک هوایی سامانهای است که به برج مراقبت
این امکان را میدهد که بر فضای اطراف خود نظارت داشته باشد و با
شناسایی هواپیماها و مشخصات پروازی آنها مانند سرعت ،ارتفاع و
مسیر امکان انجام پروازی ایمن را فراهم کند.
کنترلکنندههای ترافیک هوایی از پاسخهای شناسایی کد شده
ترانسپوندر ،برای تشخیص اهداف بر روی صفحه رادار استفاده میکنند.
شناسایی هواپیما به جلوگیری از برخورد هواپیما و تشخیص و تمایز
بین هواپیماها کمک میکند .سیستم  ATCشامل  تجهیزات زمینی و
هوایی است که تجهیزات هوایی آن شامل ترانسپوندر ،واحد کنترل،
آنتن میباشد .تجهیزات زمینی آن شامل سیستم رادار اولیه و سیستم
رادار مراقبتی ثانویه ( )SSRاست.
در ادامه تاریخچهای از رادارهای اولیه و ثانویه ،معایب و مزایای
آنها بیان میشود .سپس تجهیزات هوایی  ATCبه طور مختصر شرح
داده خواهد شد و در نهایت استانداردهای مورد استفاده در این سامانه
معرفی میگردد.

 -3مهمترین ضعف این رادارها در این بود که شناسایی هدفها
روی صفحه همیشه با یک سری گردشها و مانورهای خاصی همراه
بود یا به تعبیری دیگر شناسایی هواپیماها روی صفحه رادار به راحتی
انجام نمیشد.
نیاز به توانایی شناسایی آسانتر و قابل اعتمادتر هواپیماها منجر
به توسعه رادارهای دیگر شد و سیستم شناسایی دوست از دشمن
( )IFFبه عنوان وسیلهای برای شناسایی مثبت هواپیماهای دوست
از دشمن مورد استفاده قرار میگیرد .این سیستم که در سازمانهای
کشوری به عنوان رادار نظارتی ثانویه ( )SSRو در ایاالت متحده آمریکا
به عنوان کنترل سیستم چراغ راداری ترافیک هوایی ()ATCRBS
شناخته میشود.
رادار مراقبتی ثانویه ( )SSRیک سیستم راداری در کنترل
ترافیک هوایی ()ATCاست که نه تنها موقعیت هواپیما را تشخیص
و اندازهگیری میکند بلکه اطالعات اضافی هواپیما مانند هویت و
ارتفاع را درخواست میکند .بر خالف سیستمهای رادارهای اولیه که
برد و جهت اهداف را با استفاده از تشخیص سیگنالهای رادیویی
منعکسشده اندازهگیری میکند SSR ،متکی بر اهداف بوده و مجهز
به ترانسپوندر راداری است که به هر یک از سیگنالهای بازجویی با
انتقال یک پاسخ حاوی دادههای کدگذاری شده پاسخ میدهدSSR .
بر اساس فناوری شناسایی دوست از دشمن( )IFFکه در زمان جنگ

 jرادارهای اولیه و ثانویه

سامانه کنترل ترافیک هوایی از  2نوع رادار تشکیل
شده است:
 )1رادار های اولیه
 )2رادارهای ثانویه
توسعه سریع رادار در دوران جنگ برنامههای
کاربردی و بدیهی برای کنترل ترافیک هوایی ()ATCدر
پی داشت که به عنوان وسیلهای برای ارائه نظارت مستمر
از وضع ترافیک هوایی مورد استفاد قرار میگرفته است.
این نوع از رادار که در حال حاضر تحت عنوان رادار اولیه
شناخته میشود میتواند موقعیت هر چیزی را ،بسته به
نوع طراحی ،هواپیما ،پرنده ،آب و هوا و ویژگیهای زمین
با استفاده از بازتاب سیگنالهای رادیویی خود تشخیص
و گزارش دهد که این برای اهداف کنترل ترافیک هوایی
هم یک مزیت و هم یک نقطه ضعف بشمار آید .این
رادار تنها موقعیت اهداف را نشان میدهد و نمیتواند
آنها را شناسایی نماید .رادار اولیه هنوز توسط  ATCبه
عنوان یک سیستم پشتیبان /مکمل رادار ثانویه استفاده
میشود ،اگر چه میزان پوششدهی و اطالعات آن خیلی محدودتر
میباشد.
با توجه به وجود ضعفهای رادار اولیه طراحان تصمیم به طراحی
رادار ثانویه گرفتند .برخی از این ضعفها عبارتنداز:
 -1اندازه هدفها روی صفحه رادار رابطه مستقیم با اندازه هواپیماها
داشت یعنی هرچه هواپیما بزرگتر بود هدف آن نیز در صفحه رادار
بزرگتر نمایش داده میشد و این مسئله مشکالتی را در پی داشت  .
 -2عوامل طبیعی مانند بارندگی اثرات منفی بر صفحه نمایشگر
این رادارها دارد.

میشود ابعاد بزرگ افقی برای تولید یک پرتو باریک افقی و ابعاد کوچک
عمودی برای فراهم کردن پوشش از نزدیک افق تا تقریبا باالی سر بکار
میرود.
با توجه به آن دو مشکل وجود دارد ،اوال حدود نیمی از انرژی که
به زمین میرسد منعکس میشود و با انرژیای که به سمت باال ساطع
میشود تداخل پیدا میکند و باعث پدید آمدن نقاط صفر عمیقی در
برخی از زوایای ارتفاع خواهد شد و این سبب از دست رفتن ارتباط با
هواپیما میشود .ثانیا اگر زمین اطراف آن شیبدار باشد انرژی منعکس
شده تا حدودی به صورت افقی جبران می شود و شکل پرتو و جهت
نشان داده شده توسط هواپیما تغییر میکند.
مشکل موجود برای  hog troughاستاندارد آنتن و تداخل انرژی
منعکس شده با انرژی باال رونده بود که پاسخ آن شکلدادن به پرتو
عمودی است و این نیازمند به یک آرایه عمودی برای تغذیه دو قطبی
مناسب در شکل مورد نظر میباشد .بنابرین یک ابعاد  5پایی برای
بهینهسازی آن تشکیل داده شده که در استانداردهای بین المللی آمده
است  .
در صورتی که ترانسپوندر قابلیت پشتیبانی از مد   Sرا نداشته باشد
به ازای هر ترانسپوندر یک آنتن نصب می گردد که می تواند باال یا پایین
بدنه باشد .در صورتی که ترانسپوندر مورد استفاده قابلیت پشتیبانی از مد
 Sرا داشته باشد به ازای هر ترانسپوندر باید دو آنتن نصب گردد.
 jترانسپوندر

ترانسپوندر یک گیرنده و فرستنده رادیویی است که سیگنالها را
روی فرکانس  1030مگاهرتز دریافت و  1090مگاهرتز ارسال میکند.
ترانسپوندر هواپیمای هدف (معموال ،اما نه لزوما یک ایستگاه زمینی با
یک رادار اولیه همکاری دارد) با استفاده از فرستادن سیگنالهای کد
شده که حاوی اطالعات درخواست شده است پاسخ میدهد.
در صورتی که ترانسپوندر قابلیت پشتیبانی از مد   Sرا نداشته باشد به
ازای هر ترانسپوندر یک آنتن نصب میگردد که میتواند باال یا پایین بدنه
قرار داده شود .در صورتی که ترانسپوندر مورد استفاده قابلیت پشتیبانی
از مد  Sرا داشته باشد به ازای هر ترانسپوندر باید دو آنتن نصب گردد.
در اصل ترانسپوندر الزمه کار با رادارهای  SSRمیباشد .بطوری که
با تعیین کردن کدهایی چهار رقمی که معموال از طرف  ATCبه خلبان
داده میشود میتوان بخش به بخش تغییر مسیر داد .زمانی که کد مورد
نظر بر روی ترانسپوندر تنظیم میشود سه دسته اطالعات به  ATCارسال
میشود که عبارتند از :

جهانی دوم توسعه یافت میباشد ،بنابراین هر دو سیستم همچنان
سازگار هستند  .از دیگر روشهای مشابه رادار نظارتی ثانویه ،TCAS
مونو رادار نظارتی ثانویه Mode S ،و  ADS-Bمیباشند.
 jتجهیزات هوایی سیستم ATC

آنتن زمینی معموال فاصله افقی  3دسی بل و پهنای بیم 2/5
درجه دارد که دقت تعیین جهت هواپیما را محدود میکند .بنابراین
با استفاده از پرسشگرهای متعدد میتوان دقت را بهبود داد .در
سیستمهای اولیه که از یک آنتن به عنوان یک  hog troughاستفاده

1-Call Sign Or Flight Number
2-Ground Speed
3-Altitude
به طور کلی ترانسپوندر دارای دو مد  Aو  Cاست که در سالهای
اخیر مدهای دیگری نیز اضافه شدهاند .اگر از مد  Aاستفاده شود همواره
دو مورد  Call Signو  Ground Speedدر کنار هدف مشخص است
اما اگر از مد  Cاستفاده شود عالوه بر دو مورد فوق  Altitudeنیز روی
صفحه رادار ظاهر میشود بنابراین میتوان گفت که مد  Cمخصوص

ارتفاع است.
واحد کنترل
این واحد که در کابین خلبان نصب شده است برای کنترل سامانه
مانند وضعیت  standbyو وضعیت های اضطراری استفاده می شود .در
سامانه های پیشرفته تر امکان اعمال کد مشخصه هواپیما نیز وجود دارد.

رادار روزنه مصنوعی یا SAR
 Radarاز حروف اول کلمات  Radio Detection and Rangingبه معنای
کشف و فاصلهیابی رادیویی گرفته شده است .امواج الکترومغناطیسی
منتشر شده از رادار ،پس از برخورد به یک جسم دور ،بازتاب یافته و به
سمت نقطه حرکت بر میگردند .امواج برگشتی توسط دستگاههای خاص
در مبدا تقویت میشوند و بعد از تقویت در یک نشانگر یا همان اسکوپ
رادار نشان داده میشوند .از روی مدت زمان رفت و برگشت این امواج،
فاصله بین جسم و رادار اندازهگیری میشود  .رادارها با توجه به فرکانس
کار ،محیط عمل ،قدرت فرستنده ،حساسیت گیرنده ،نوع آنتن و چندین
عامل دیگر دستهبندی و هر یک در موارد خاصی به کارگیری میشوند
و معموال هر دسته ،نوع خاصی از فرستنده و سیستم پردازش سیگنال را
مورد استفاده قرار میدهد .
در سامانههاي تصويربرداري راداري ،به منظور شناسایی محیط،
پروفايل سطح مقطع راداری ( )Radar Cross Sectionیا  RCSاستخراج
میگردد RCS .نسبت سیگنال بازتاب شده به نسبت سیگنال تابیده شده
در واحد سطح است .معموالً پس از استخراج پروفايل  ، RCSاطالعات  
 RCSالمانها ،سطح مورد نظر بصورت سطوح خاکستري در يک صفحه
نمايش دو بعدي در اختيار کاربر قرار ميگيرد و بعنوان تصوير راداری
شناخته شده و مورد بررسي قرار ميگيرد .بنابراین تصويري که از رادار
بدست ميآيد پروفايل ضريب انعکاس پيکسلهاي سطح در فرکانس
ماکروويو است و کليد بهتر ديدن ،بزرگتر بودن حسگر يا روزنه ورودي
ابزار ميباشد.
از گذشته در سامانههای راداري نيز به منظور دستيابي به قدرت
تفکيک باال در برد ،از سيگنالي با پهناي باند باال و براي رسیدن به حد
تفيکيک باال در زاویه ،از آنتن بزرگ (براي باريک کردن پهناي پرتو در
راستاي سمت) استفاده ميشده است .متأسفانه استفاده از آنتنهایی
با ابعاد فیزیکی بزرگ به منظور دستیابی به حد تفکیک باال در زاویه
در بعضي کاربردها دشوار و غير عملي است .برای حل این مشکل در
سیستمهای جدید ،آنتني کوچک توسط يک سيستم پرنده حمل
ميشود و در موقعیتهای مشخص از منطقه مورد نظر را تحت تابش
الکترومغناطيسي قرار داده و بازتاب محیط را دریافت میکند .سپس
سيگنالهاي بازگشتي در موقعیتهای مختلف آنتن ،همگي به صورت
یکجا مورد پردازش قرار میگیرند و پروفایل  RCSمنطقه با دقتي باال
استخراج ميشود .در صورتی که اين ايده در سامانههای راداری استفاده
شود ،سیستم حاصل رادار با روزنه مصنويعي (�Synthetic Aperture Ra
 )darيا   SARخوانده میشود .با استفاده از اين ايده اثر آنتن با ابعاد
بزرگ که ساخت آن غير عملي است با کمک پردازشهاي خاص ايجاد
ميگردد .ابعاد المانهاي سطحي يا حجمي که   RCSآنها توسط SAR
اندازهگيري ميشود ،رزلوشن يا حد تفکيک سامانه  SARميگويند .به
منظور روشنتر شدن مساله ،توسط یک آنتن معمولی با ابعاد  1متر و
طول موج  1متر ،در فاصله  1000متري در رادارهاي عادي ميتوان به
حد تفکيک زاويهاي حدود  1000متر رسيد.
حال بر اساس تئوري   SARاگر اين آنتن با ابعاد  1متر را در طول
يک روزنه فرضي به ابعاد  1000متر جابجا کنيم ،در آن صورت ميتوان به

کنترل ترافیک هوایی
سامانه کنترل ترافیک هوایی سامانهای است که به برج مراقبت
این امکان را میدهد که بر فضای اطراف خود نظارت داشته باشد و با
شناسایی هواپیماها و مشخصات پروازی آنها مانند سرعت ،ارتفاع و
مسیر امکان انجام پروازی ایمن را فراهم کند.
کنترلکنندههای ترافیک هوایی از پاسخهای شناسایی کد شده
ترانسپوندر ،برای تشخیص اهداف بر روی صفحه رادار استفاده میکنند.
شناسایی هواپیما به جلوگیری از برخورد هواپیما و تشخیص و تمایز
بین هواپیماها کمک میکند .سیستم  ATCشامل  تجهیزات زمینی و
هوایی است که تجهیزات هوایی آن شامل ترانسپوندر ،واحد کنترل،
آنتن میباشد .تجهیزات زمینی آن شامل سیستم رادار اولیه و سیستم
رادار مراقبتی ثانویه ( )SSRاست.
در ادامه تاریخچهای از رادارهای اولیه و ثانویه ،معایب و مزایای
آنها بیان میشود .سپس تجهیزات هوایی  ATCبه طور مختصر شرح
داده خواهد شد و در نهایت استانداردهای مورد استفاده در این سامانه
معرفی میگردد.

 -3مهمترین ضعف این رادارها در این بود که شناسایی هدفها
روی صفحه همیشه با یک سری گردشها و مانورهای خاصی همراه
بود یا به تعبیری دیگر شناسایی هواپیماها روی صفحه رادار به راحتی
انجام نمیشد.
نیاز به توانایی شناسایی آسانتر و قابل اعتمادتر هواپیماها منجر
به توسعه رادارهای دیگر شد و سیستم شناسایی دوست از دشمن
( )IFFبه عنوان وسیلهای برای شناسایی مثبت هواپیماهای دوست
از دشمن مورد استفاده قرار میگیرد .این سیستم که در سازمانهای
کشوری به عنوان رادار نظارتی ثانویه ( )SSRو در ایاالت متحده آمریکا
به عنوان کنترل سیستم چراغ راداری ترافیک هوایی ()ATCRBS
شناخته میشود.
رادار مراقبتی ثانویه ( )SSRیک سیستم راداری در کنترل
ترافیک هوایی ()ATCاست که نه تنها موقعیت هواپیما را تشخیص
و اندازهگیری میکند بلکه اطالعات اضافی هواپیما مانند هویت و
ارتفاع را درخواست میکند .بر خالف سیستمهای رادارهای اولیه که
برد و جهت اهداف را با استفاده از تشخیص سیگنالهای رادیویی
منعکسشده اندازهگیری میکند SSR ،متکی بر اهداف بوده و مجهز
به ترانسپوندر راداری است که به هر یک از سیگنالهای بازجویی با
انتقال یک پاسخ حاوی دادههای کدگذاری شده پاسخ میدهدSSR .
بر اساس فناوری شناسایی دوست از دشمن( )IFFکه در زمان جنگ

 jرادارهای اولیه و ثانویه

سامانه کنترل ترافیک هوایی از  2نوع رادار تشکیل
شده است:
 )1رادار های اولیه
 )2رادارهای ثانویه
توسعه سریع رادار در دوران جنگ برنامههای
کاربردی و بدیهی برای کنترل ترافیک هوایی ()ATCدر
پی داشت که به عنوان وسیلهای برای ارائه نظارت مستمر
از وضع ترافیک هوایی مورد استفاد قرار میگرفته است.
این نوع از رادار که در حال حاضر تحت عنوان رادار اولیه
شناخته میشود میتواند موقعیت هر چیزی را ،بسته به
نوع طراحی ،هواپیما ،پرنده ،آب و هوا و ویژگیهای زمین
با استفاده از بازتاب سیگنالهای رادیویی خود تشخیص
و گزارش دهد که این برای اهداف کنترل ترافیک هوایی
هم یک مزیت و هم یک نقطه ضعف بشمار آید .این
رادار تنها موقعیت اهداف را نشان میدهد و نمیتواند
آنها را شناسایی نماید .رادار اولیه هنوز توسط  ATCبه
عنوان یک سیستم پشتیبان /مکمل رادار ثانویه استفاده
میشود ،اگر چه میزان پوششدهی و اطالعات آن خیلی محدودتر
میباشد.
با توجه به وجود ضعفهای رادار اولیه طراحان تصمیم به طراحی
رادار ثانویه گرفتند .برخی از این ضعفها عبارتنداز:
 -1اندازه هدفها روی صفحه رادار رابطه مستقیم با اندازه هواپیماها
داشت یعنی هرچه هواپیما بزرگتر بود هدف آن نیز در صفحه رادار
بزرگتر نمایش داده میشد و این مسئله مشکالتی را در پی داشت  .
 -2عوامل طبیعی مانند بارندگی اثرات منفی بر صفحه نمایشگر
این رادارها دارد.

میشود ابعاد بزرگ افقی برای تولید یک پرتو باریک افقی و ابعاد کوچک
عمودی برای فراهم کردن پوشش از نزدیک افق تا تقریبا باالی سر بکار
میرود.
با توجه به آن دو مشکل وجود دارد ،اوال حدود نیمی از انرژی که
به زمین میرسد منعکس میشود و با انرژیای که به سمت باال ساطع
میشود تداخل پیدا میکند و باعث پدید آمدن نقاط صفر عمیقی در
برخی از زوایای ارتفاع خواهد شد و این سبب از دست رفتن ارتباط با
هواپیما میشود .ثانیا اگر زمین اطراف آن شیبدار باشد انرژی منعکس
شده تا حدودی به صورت افقی جبران می شود و شکل پرتو و جهت
نشان داده شده توسط هواپیما تغییر میکند.
مشکل موجود برای  hog troughاستاندارد آنتن و تداخل انرژی
منعکس شده با انرژی باال رونده بود که پاسخ آن شکلدادن به پرتو
عمودی است و این نیازمند به یک آرایه عمودی برای تغذیه دو قطبی
مناسب در شکل مورد نظر میباشد .بنابرین یک ابعاد  5پایی برای
بهینهسازی آن تشکیل داده شده که در استانداردهای بین المللی آمده
است  .
در صورتی که ترانسپوندر قابلیت پشتیبانی از مد   Sرا نداشته باشد
به ازای هر ترانسپوندر یک آنتن نصب می گردد که می تواند باال یا پایین
بدنه باشد .در صورتی که ترانسپوندر مورد استفاده قابلیت پشتیبانی از مد
 Sرا داشته باشد به ازای هر ترانسپوندر باید دو آنتن نصب گردد.
 jترانسپوندر

ترانسپوندر یک گیرنده و فرستنده رادیویی است که سیگنالها را
روی فرکانس  1030مگاهرتز دریافت و  1090مگاهرتز ارسال میکند.
ترانسپوندر هواپیمای هدف (معموال ،اما نه لزوما یک ایستگاه زمینی با
یک رادار اولیه همکاری دارد) با استفاده از فرستادن سیگنالهای کد
شده که حاوی اطالعات درخواست شده است پاسخ میدهد.
در صورتی که ترانسپوندر قابلیت پشتیبانی از مد   Sرا نداشته باشد به
ازای هر ترانسپوندر یک آنتن نصب میگردد که میتواند باال یا پایین بدنه
قرار داده شود .در صورتی که ترانسپوندر مورد استفاده قابلیت پشتیبانی
از مد  Sرا داشته باشد به ازای هر ترانسپوندر باید دو آنتن نصب گردد.
در اصل ترانسپوندر الزمه کار با رادارهای  SSRمیباشد .بطوری که
با تعیین کردن کدهایی چهار رقمی که معموال از طرف  ATCبه خلبان
داده میشود میتوان بخش به بخش تغییر مسیر داد .زمانی که کد مورد
نظر بر روی ترانسپوندر تنظیم میشود سه دسته اطالعات به  ATCارسال
میشود که عبارتند از :

جهانی دوم توسعه یافت میباشد ،بنابراین هر دو سیستم همچنان
سازگار هستند  .از دیگر روشهای مشابه رادار نظارتی ثانویه ،TCAS
مونو رادار نظارتی ثانویه Mode S ،و  ADS-Bمیباشند.
 jتجهیزات هوایی سیستم ATC

آنتن زمینی معموال فاصله افقی  3دسی بل و پهنای بیم 2/5
درجه دارد که دقت تعیین جهت هواپیما را محدود میکند .بنابراین
با استفاده از پرسشگرهای متعدد میتوان دقت را بهبود داد .در
سیستمهای اولیه که از یک آنتن به عنوان یک  hog troughاستفاده

1-Call Sign Or Flight Number
2-Ground Speed
3-Altitude
به طور کلی ترانسپوندر دارای دو مد  Aو  Cاست که در سالهای
اخیر مدهای دیگری نیز اضافه شدهاند .اگر از مد  Aاستفاده شود همواره
دو مورد  Call Signو  Ground Speedدر کنار هدف مشخص است
اما اگر از مد  Cاستفاده شود عالوه بر دو مورد فوق  Altitudeنیز روی
صفحه رادار ظاهر میشود بنابراین میتوان گفت که مد  Cمخصوص

ارتفاع است.
واحد کنترل
این واحد که در کابین خلبان نصب شده است برای کنترل سامانه
مانند وضعیت  standbyو وضعیت های اضطراری استفاده می شود .در
سامانه های پیشرفته تر امکان اعمال کد مشخصه هواپیما نیز وجود دارد.

رادار روزنه مصنوعی یا SAR
 Radarاز حروف اول کلمات  Radio Detection and Rangingبه معنای
کشف و فاصلهیابی رادیویی گرفته شده است .امواج الکترومغناطیسی
منتشر شده از رادار ،پس از برخورد به یک جسم دور ،بازتاب یافته و به
سمت نقطه حرکت بر میگردند .امواج برگشتی توسط دستگاههای خاص
در مبدا تقویت میشوند و بعد از تقویت در یک نشانگر یا همان اسکوپ
رادار نشان داده میشوند .از روی مدت زمان رفت و برگشت این امواج،
فاصله بین جسم و رادار اندازهگیری میشود  .رادارها با توجه به فرکانس
کار ،محیط عمل ،قدرت فرستنده ،حساسیت گیرنده ،نوع آنتن و چندین
عامل دیگر دستهبندی و هر یک در موارد خاصی به کارگیری میشوند
و معموال هر دسته ،نوع خاصی از فرستنده و سیستم پردازش سیگنال را
مورد استفاده قرار میدهد .
در سامانههاي تصويربرداري راداري ،به منظور شناسایی محیط،
پروفايل سطح مقطع راداری ( )Radar Cross Sectionیا  RCSاستخراج
میگردد RCS .نسبت سیگنال بازتاب شده به نسبت سیگنال تابیده شده
در واحد سطح است .معموالً پس از استخراج پروفايل  ، RCSاطالعات  
 RCSالمانها ،سطح مورد نظر بصورت سطوح خاکستري در يک صفحه
نمايش دو بعدي در اختيار کاربر قرار ميگيرد و بعنوان تصوير راداری
شناخته شده و مورد بررسي قرار ميگيرد .بنابراین تصويري که از رادار
بدست ميآيد پروفايل ضريب انعکاس پيکسلهاي سطح در فرکانس
ماکروويو است و کليد بهتر ديدن ،بزرگتر بودن حسگر يا روزنه ورودي
ابزار ميباشد.
از گذشته در سامانههای راداري نيز به منظور دستيابي به قدرت
تفکيک باال در برد ،از سيگنالي با پهناي باند باال و براي رسیدن به حد
تفيکيک باال در زاویه ،از آنتن بزرگ (براي باريک کردن پهناي پرتو در
راستاي سمت) استفاده ميشده است .متأسفانه استفاده از آنتنهایی
با ابعاد فیزیکی بزرگ به منظور دستیابی به حد تفکیک باال در زاویه
در بعضي کاربردها دشوار و غير عملي است .برای حل این مشکل در
سیستمهای جدید ،آنتني کوچک توسط يک سيستم پرنده حمل
ميشود و در موقعیتهای مشخص از منطقه مورد نظر را تحت تابش
الکترومغناطيسي قرار داده و بازتاب محیط را دریافت میکند .سپس
سيگنالهاي بازگشتي در موقعیتهای مختلف آنتن ،همگي به صورت
یکجا مورد پردازش قرار میگیرند و پروفایل  RCSمنطقه با دقتي باال
استخراج ميشود .در صورتی که اين ايده در سامانههای راداری استفاده
شود ،سیستم حاصل رادار با روزنه مصنويعي (�Synthetic Aperture Ra
 )darيا   SARخوانده میشود .با استفاده از اين ايده اثر آنتن با ابعاد
بزرگ که ساخت آن غير عملي است با کمک پردازشهاي خاص ايجاد
ميگردد .ابعاد المانهاي سطحي يا حجمي که   RCSآنها توسط SAR
اندازهگيري ميشود ،رزلوشن يا حد تفکيک سامانه  SARميگويند .به
منظور روشنتر شدن مساله ،توسط یک آنتن معمولی با ابعاد  1متر و
طول موج  1متر ،در فاصله  1000متري در رادارهاي عادي ميتوان به
حد تفکيک زاويهاي حدود  1000متر رسيد.
حال بر اساس تئوري   SARاگر اين آنتن با ابعاد  1متر را در طول
يک روزنه فرضي به ابعاد  1000متر جابجا کنيم ،در آن صورت ميتوان به

حد تفکيک زاويهاي حدود  1متر دست يافت .به عبارت دیگر استفاده
از پردازشهای مورد استفاده در   SARبه نوعی همان اثر استفاده از
يک آنتن با طول  1000متر را ايجاد ميکند .با توجه به اينکه در اين
ايده از پردازش سيگنال به جاي استفاده از آنتن بسيار بزرگ استفاده
شده است به اين رادار ،رادار با روزنه مصنوعي گفته ميشود .در سال
هاي اخير ايده ايجاد روزنه مصنوعي در ساير ابزار مشاهده مانند سونار
نيز استفاده شده است .در جدیدترین مدلهای این رادار قابلیت تهیه
تصاویری با قدرت تفکیک  10سانتیمتر وجود دارد.
 SARعالوه بر کاربردهای نظامی همچون کشف و دنبال کردن
اهداف متحرک ،در کاربردهای تجاری و پزشکی همچون تصويربرداري
از سطح زمين و تصویر برداری پزشکی مافوق صوت نیز استفاده

گلوبال هاك  و هواپیمای بدون سرنشین  SAR/GMTاستفاده شده
است .همچنین از کاربردهای تجاری آن میتوان به سامانه Convair-
 ،580C/XSARسامانه  ،Sea Ice And Terrain Assessmentماهواره
 ،SEA SATماهواره  ،ERSماهواره  ،ENVISAT/ASARسامانه X-
 SAR/SIR-Cو سامانه   X-SAR/SRTMاشاره کرد.
رادارهای  SARعالوه بر دارا بودن ويژگيهاي عمومي رادارهاي
تصويرگر ،داراي ويژگيهای منحصربفرد زیر هستند:
• توانايي تصويربرداري از يك سطح با دقت تفكيك از چند متر تا
چند كيلومتر
• توانايي تهيه تصويري با دقت مطلوب و معين مستقل از ارتفاع تا
حدي كه قدرت فرستنده اجازه ميدهد
• وجود پارامترهاي اساسي مختلف مثل قطبش ،زاويه تابش،
فركانس و غيره براي بهينه سازي سامانه در كاربردهاي مشخص
• امکان ایجاد تصاویر سه بعدی از اشیا و اهداف

اخبار
امکان برقراری مخابرات صوتی و متنی در پرواز

میگردد که البته کاربرد آن در مصارف پزشکی هنوز در حال توسعه
است.
روند پیشرفت استفاده از این نوع رادارها به شرح زیر است .در ابتدا
   Wileyمشاهده نمود هنگامی که آنتن هدفی را ردگیری میکند،
رابطهای میان داپلر هدف در زمانهای مختلف و موقعیت هدف در
طول دوره ردگیری وجود دارد .به این ترتیب او نتیجهگیری کرد ،آنالیز
فرکانسی سیگنال دریافتی از هدف تحت ردگیری میتواند به تخمین
موقعیت هدف کمک کرده و آن را بهبود دهد .این ایده Doppler
  Beam Sharpeningخوانده شده و امروزه نیز در برخی سیستمها به
منظور کاهش پهنای پرتو مورد استفاده قرار میگیرد .تقریباً در همان
دوران در دانشگاه  Illinoiseنیز این ایده بر اساس مشاهدات یک رادار
نصب شده بر روی پرنده(  )airborneبه صورت مشابه مطرح شد .در
ادامه و در دانشگاه   Michiganبا استفاده از Correlatorهای نوری
نخستین تصویر  SARاستخراج شد .وقتي دادههاي   SARتوسط رادار
ثبت ميشود ،تصوير دادههاي ثبت شده بسيار مبهم و نامشخص است.
در واقع اين تصوير بيشتر به يک نويز تصادفي شباهت دارد .دليل اين
امر اين است که اطالعات اصلي تصوير در فاز سيگنال ثبت شده قرار
دارد .براي استخراج تصوير اصلي بايد فاز دادههاي ثبت شده محاسبه
شود.
از اين فن آوري جهت تجهيز هواپيماهاي شناسايي ،جنگنده و
هواپيماهاي بدون سرنشين پیشرفته همچون هواپيماهاي يو ، 2-اف-
 ،15پهپادهاي  RQ-170 ،RQ-1پريديتور RQ-3،دارك  استار  RQ-4،

 Aircellقابلیتهای صوتی را به خدمات اینترنت در پرواز Gogo
 Bizخود اضافه کرد .به گفتهی این شرکت ،این سیستم میتواند
اینترنت و قابلیتهای صوتی را از یک سیستم واحد ارائه دهد ،بطوریکه
با استفاده از آن میتوان تجهیزات مورد نیاز و هزینههای نصب و
راهاندازی را کاهش داد.
با بهرهگیری از هر سیستم  Gogo Bizو از طریق تکنولوژی آسمان
به زمین  ،Aircellمیتوان  Gogo Text & Talkرا با خرید یک کلید
نرمافزاری برای تجهیزات موجود در هواپیما و نصب یک برنامه رایگان
در گوشی های مسافر فراهم نمود .همچنین این سرویس را میتوان با
گوشی کابین  OnePhone Gogoاستفاده کرد .صفحه نمایش لمسی و
سیستم عامل مبتنی بر اندروید از دیگر ویژگیهای این سیستم است.
همچنین به گفته مسئوالن این شرکت ،دو نسخهی سیمی و بیسیم
محصول مورد نظر تولید و روانه بازار شده است.
طرح های صوتی ماهانه برای  Gogo Bizاز  134.95دالر در ماه
شروع میشود و شامل  60دقیقه ارتباط صوتی است.
منبعwww.aircell.com                                                  :

حرکت به سمت بکارگیری صفحه نمایشهای لمسی
کابینخلبان هواپیماهای تجاری آینده ،بر اساس تولیدات اویونیکی
نمایش داده شده در همایش انجمن ملی هواپیمایی تجاری(   )NBAA
سال  ،2013به سمت بکارگیری صفحه نمایشهای لمسی و نهایتا
عرشه پروازهای کامال مجتمع حرکت میکنند.
عرشه پرواز تخصصی بهبود یافته شرکت   Rockwell Collinsبا
نمایشگرهای اصلی پرواز لمسی اقدام به دریافت گواهی عملکرد و
آمادهسازی برای نصب برروی هواپیمای Beechcraft King Air
 350 turbopropدر سال آینده نموده است .با به کارگیری صفحه
نمایشهای لمسی ،خلبانها قادر خواهند بود تا به سرعت بین هریک

تجهیزات تست کننده
سرویسهای نظامی امریکا علیرغم فضای چالشی بودجه ،در حال
تالش برای گسترش و بروزرسانی خانواده سیستمهای تست اتوماتیک
(  )ATSاستاندارد خود میباشند .برای نمونه سال گذشته ،ارتش امریکا
تولید نسل بعدی سیستم تست اتوماتیک ( ) NGATSخود را با نرخ
پایین آغاز کرد ،که برای جایگزین نمودن خانواده  تجهیزات تست
مجتمع شده ( ) IFTEقدیمیتر در
با وجود پیشرفتهای اخیر در
چند سال آینده در نظر گرفته شده صنعت اویونیک و هوانوردی و همچنین
است؛ و بطور همزمان ،نیروی دریایی نیاز به دقت بیشتر در نحوه کارکرد این
تجهیزات ،باید سازوکاری برای ارائه سیستمهایی با کارایی دقیقتر و تمرکز زیادی بر توسعه کتابخانه
نیز در حال باال بردن سطح تکنولوژی
قابلیت اطمینان بیشتر ارائه نمود .از این رو باید دستگاههایی که برای  TPSپیشنهادی گذاشته شده است.
سیستم پشتیبانی قابل حمل اتوماتیک
تست این سیستمها ارائه میشود دارای قابلیت و کارایی باالیی باشند تا همچنین  ATEC series 6برای هر
و یکپارچه ( ) RTCASSخود با قابلیت
بتوانند تمامی حاالت مختلف برای سیستم تحت تست را در نظر گیرند .تولیدکننده اصلی تجهیزات اویونیک
تنظیم مجدد میباشد.
در هواپیماهای Airbus, Boeing
همزمان با بروزرسانی سیستمها ،عالوه بر این دستگاههای جدید باید قابلیت استفاده برای سیستم های
و  ATRبه همراه تعداد زیادی از
چالش کلیدی سرویسهای نظامی قدیمی را نیز داشته باشند.
هواپیماهای نظامی ،امکان پوششدهی
داشتن تست کنندههای استانداردی
تست را فراهم میکند.
است که بتواند فناوریهای جدید و قدیمیتر هواپیما را اداره کند .این
وقتی پیشرفت و توسعه سیستمهای تست اتوماتیک مطرح میشود،
سیستمهای استاندارد یا هسته مشترک ( که هرکدام شامل تجهیزات
یک راه حل کلیدی برای مجتمعسازی تجهیزات تست قدیمی فناوری
تست اتوماتیک ( ،)ATEنرم افزار کاربردی و مجموعههای برنامههای
انتقال  TPSاست که امکان جابجایی TPSها را از یک بستر نرمافزاری
تست ( ) TPSمیباشند) همچنان در حال تکامل هستند .در طول چند
به یک بستر دیگر بدون نیاز به تغییر سختافزار یا نرمافزار  TPSفراهم
سال گذشته ،سیستم پشتیبانی اتوماتیک و یکپارچه نیروی دریایی
میکند .در حال حاضر چندین برنامه  ATEدر حال سرمایهگذاری روی
( ،) CASSکه یکی از اولین سیستمها است ،نه تنها  RTCASSرا
این فناوری برای افزایش صرفهجویی در هزینهها ،توسط افزایش عمر مفید
به سیستم خود افزوده ،بلکه خود نیز به برنامه جدید    eCASSبروز
TPSها و کاهش هزینه توسعه آنها ،میباشند .در سال جاری ،بوئینگ
رسانی شده است .در این بین ،نیروی هوایی نیز بیشتر از یک سوم مسیر
و نیروی دریایی ایاالت متحده انتقال بیش از  TPS 650را از  CASSبه
گسترش  150جایگاه تست اتوماتیک انبار همه منظوره ( ) VDATSرا
 RTCASSبرای استفاده گروههای دریایی ،بصورت موفقیتآمیز به اتمام
که برای بهرهبرداری در پایان سال مالی  2017برنامهریزی شده ،پیموده
رساندند.
است .با این حال ،با وجود اهمیت نگهداری سیستمهای تسلیحاتی ،این
سال گذشته شرکتهای  Northrop Grummanو   DRS Systems
برنامههای مربوط به تستکنندهها نیز از کاهش بودجه مصون نبودهاند.
هشت سیستم نسل جدید تست اتوماتیک ( )NGATSرا تحت قرارداد
تستکنندههای استاندارد نه تنها باید قابلیت مدیریت آخرین
تولید اولیه با نرخ پائین به ارتش تحویل داد NGATS .برای جایگزینی
فناوریها را داشته باشند؛ بلکه باید بتوانند سیستمهای قدیمیتر که
خانواده تجهیزات تست مجتمع ( )IFTEو مجموعه تست سیستمهای
همچنان فراتر از عمر کاری مورد انتظارشان تحت برنامههای افزایش
الکترونیکی با پشتیبانی مستقیم ( ) DSESTدر نظر گرفته شدهاست .این
طول عمر سرویسدهی ( ،) SLEPدر حال کار میباشند را نیز اداره
 ATSقابلیتهای جدیدی داشته و حجم کمتری نسبت به سیستمهای
نمایند .همچنین با پیشرفت پلتفرمها ،به وضوح تجهیزات تست نیز
قدیمیتر اشغال میکند .همچنین یک راه حل مدوالر با قابلیت تنظیم
باید بهبود یابند تا قابلیت تست و تطبیقپذیری با سیستمهای جدیدتر
مجدد است که امکان استفاده از ابزار دقیق  VXIرا برای انعطافپذیری
را داشته باشند .این سیستمهای جدید به سمت استفاده از برخی
بیشتر و الحاق سریع فناوریهای آینده ایجاد مینماید.
استانداردهای جدید مثل  PXIو  VXIگرایش دارند .وجود استانداردهای
تا این زمان ،تستکنندههای اتوماتیک بطورعمومی برای سامانههای
تخصصی در این زمینه سبب میشود تا مسیر طراحی سیستم واضحتر
نصب شده بر سیستمهای هوایی بدون سرنشین ( )UASاستفاده
شده و نیاز کمتری به سفارشسازی باشد.
نمیشدند .با این حال ارزش جایگزینی همه هواپیماهای بدون سرنشین
با پیشرفت تجهیزات تست اتوماتیک برای سیستمها یا زیرسیستمها،
افزایش یافته است ،و انتظار میرود این روند با بارها ،ارتباطات و
تامینکنندگان فناوری نیاز به پشتیبانی سیستمهای قدیمی و جدید همراه
زیرسیستمهای قویتر و پیچیدهتر که در حال اضافه شدن به همه انواع
با در نظرگرفتن خواستههای مصرفکننده برای بازدهی و انعطافپذیری
UASها است ادامه پیداکند .به همان اندازه که کاهش سایز  ،هزینه و
بیشتر را گزارش میدهند .مصرفکنندگان همچنین سیستمهای تست
پیچیدگی افزایش مییابد ،نیاز به تواناییهای تست کردن مقاوم نیز
فشردهتر با هزینه مالکیت پایینتر را درخواست میکنند .برای مثال،
افزایش مییابد .استانداردهای جدید مثل    FACEکه توسط دولت و
واحد تجاری شرکت   ATSدر حال اضافه کردن قابلیتهای جدید به
صنعت ایجاد شدهاند به کاهش هزینه سیستمهای جدید و تستهای
ماژول  RF Expansion Moduleبرای (Cassidian ATEC Series
مربوطه کمک میکند ،اما سیستمهای قدیمی همچنان برای سالها
 6 (ATEمیباشد .این سیستم یک پلتفرم جدید بوده و در نتیجه
استفاده خواهند شد.

منحنی شکل و قابل تغییر را نیز فراهم میکند .دقت اثبات شدهی
 GBASدر هر دو محور افقی و عمودی کمتر از  1متر است.
مرکز تخصصی  FAAهمراه با  Boeingو بقیه بخشهای  ،FAAدر
حال توسعه دادن نیازهای سطح باال برای  GBASدستهبندی ،II/III
میباشند .عالوه بر این FAA ،در حال آزمودن امکان استفاده از ناوبری
پیشرفته و تکنولوژیهای  onboardبرای هواپیماهای دیجیتال جدیدتر
بوده تا تکنولوژی  GBASدستهبندی  Iرا ارتقا دهند و در نتیجه آن
انجام فرود نوع  IIو  IIIرا برای این هواپیماهای خاص بدست آورند.
 jمبانی تئوری و اصول کارکرد

سیستم  GBASشامل تجهیزات زمینی و اویونیکی مختلفی است.
تجهیزات زمینی آن شامل چهار گیرنده مرجع ،تأسیسات زمینی
 GBASو یک فرستنده اطالعات  VHFمیباشد که این تجهیزات
زمینی با تجهیزات نصب شده روی هواپیما تکمیل میشوند.
در فرودگاههای مجهز به سیستم  GBASسیگنالهای ماهوارهای
 GPSتوسط گیرندههای مرجع   GBASدریافت میشوند .هر فرودگاه
دارای چهار گیرنده  GBASبوده که گیرندههای مرجع مکان خود را
توسط  GPSمحاسبه میکنند.
گیرندههای مرجع  GPSو تأسیسات زمینی  GBASخطاهای
تولیدی مکان مربوط به  GPSرا اندازهگیری میکنند .تأسیسات زمینی
 GBASیک پیام تصحیحی بر پایه تفاوت بین مکان واقعی و مکان
اندازهگیری  ،GPSتولید میکنند که اطالعات موجود در این پیامها
شامل یکزمان دقیق و اطالعات مسیر فرود است.
پیام تصحیح شده توسط سیستم  GBASبه یک فرستنده انتشار

اطالعات  )VDB) VHFفرستاده میشود .سیستم VDBسیگنال
تصحیح شده را در محدوده پوشش  GBASبرای استفادهی وسایل
اویونیکی مجهز به گیرنده  GBASدر هواپیما ،منتشر میکندGBAS .
خدماتش را برای یک منطقه محلی و در فاصلهی حدودا ً  20تا 30
مایلی فراهم میکند این در حالی است که پوشش سیگنال برای
پشتیبانی انتقال هواپیما از ناحیه هوایی  enrouteتا سرتاسر ناحیه
هوایی فرود هواپیما طراحی شده است .ناحیهی  enrouteبه مرحلهای
از پرواز که بین مراحل  descentو  climbاست گفته میشود در واقع
این مرحله از پرواز بعد از اوج گرفتن کامل و قبل از کم کردن ارتفاع
میباشد.
تجهیزات  GBASداخل هواپیما از تصحیحات مکان ،سرعت و
زمان استفاده میکند تا هواپیما را به طور ایمن روی باند ،هدایت کند.
این تجهیزات سیگنالی هدایتی شبیه سیگنال  ILSبا ارتفاع کم یعنی
 200فوت باالتر از مکان نشست هواپیما فراهم میکند که در نهایت،
تمام مسیرهای فرود منتهی به سطح باند فرود را پشتیبانی میکند.
یکی از اهداف  LAASدر فرودگاه های بزرگ چندین برابر
نمودن دقت و همچنین کاهش هزینه ها در منطقه محل نصب
است .به طور مثال فرودگاه شیکاگو  12باند فرود دارد و هر باند
دارای یک  ILSاست .مسئوالن این فرودگاه در سدد هستند
تا از یک سیستم  LASSبه جای  12فرستنده  ILSموجود
استفاده نمایند .این کار سبب خواهد شد تا صرفه جویی قابل
توجهی در هزینه ها و از طرفی افزایش دقت تا  200درصد
ایجاد گردد.

از کارکردهای ناوبری که در طول هریک از  فازهای پرواز به آن نیاز دارند
(از تنظیم مجدد سریع مسیرهای پرواز تا نمایش وضعیتهای جوی)
جابهجا شوند.
گسترش اولین نمایشگرهای اصلی پرواز با صفحه لمسی ،بیانگر

تازههای دنیای اویونیک
استفاده از تکنولوژی  Agilentدر شبیهسازیها

تغییر گرایش صنعت به سمت مفاهیم کابین  خلبان نسل بعد   است.
برای نمونه پلتفرم  2020شرکت  ،Thales Avionicsکه یک معماری
باز است به سازندگان اصلی تجهیزات اجازه استفاده از برنامههای third-
 partyرا میدهد .با توجه به اعالم مدیر بخش بازاریابی محصوالت کابین
خلبان شرکت  ،Thalesاین شرکت در حال حاضر با تعدادی از سازندگان
هواپیما به منظور دریافت بازخوردهایی در مورد این مفهوم برای رسیدن
به مرحله سرویسدهی در سال  2018همکاری دارد.
برای جلوگیری از اشتباه خلبان در نمایشگرهای اصلی پرواز تولید
شرکت  ،Rockwell Collinsهمانند برخوردهای سهوی دست به صفحه
نمایشگر لمسی از فناوری صفحه نمایش مقاومتی استفاده شده تا نیاز
به فشار بیشتری نسبت به صفحه نمایش لمسی یک تلفن هوشمند یا
تبلت داشته باشد و بتوان از این طریق خطای ناشی از آن را کاهش داد.
همچنین نمایندگان دولت عالقه خود را به حمایت از تولیدکنندگان برای
توسعه فناوریها با صفحه نمایش لمسی در کابین خلبان جهت کاهش
بار کاری خلبانها نشان دادهاند.
ائتالف اروپایی  ALICIAکه شرکتهای  Thalesو Rockwell
 Collinsبخشی از آن میباشند ،در حال مطالعه روشهایی هستند
که از طریق آن هزینههای تعمیر و نگهداری و آموزش پرسنل را برای
شرکتهای هواپیمایی کاهش دهند .در ایاالت متحده  ،اداره کل فدرال
هوانوردی (  )FAAقراردادی برای مطالعه فعالیت عوامل انسانی  مرتبط
با خلبانها و فناوریهای لمسی کابین خلبان با شرکت Honeywell
بسته است .همچنین شرکت  Honeywellدر نزدیکی راهاندازی   یک
خط تولید جدید از محصوالت لمسی اویونیکی برای حمل و نقل هوایی
و هواپیماهای تجاری میباشد .مدیر بخش بازاریابی شرکت Honeywell
اعالم نموده است « :عوامل زیادی وجود دارند که مربوط به فعالیتهای
عوامل انسانی ما محسوب میشود .ما یک شبیهساز با شش درجه حرکت
داریم که همه تستهای    FAAو تستهای عوامل انسانی برای صفحه
نمایش لمسی را در آن انجام میدهیم».
منبعhttp://www.aviationtoday.com                                   :

استفاده از تکنولوژی  Agilentباعث شتاب در شبیهسازیهای پدافند،
صحتسنجی سیستم و تست میشود .این تکنولوژی که از محاسبات
پیچیده و با کارایی باال پشتیبانی میکند ،برای طراحی و شبیهسازی
سیستم ارتباطی هواپیما ،طراحی سیستمهای پدافند و سیستمهای
جوی مورد استفاده قرار میگیرد.
سیستمهای بیسیم ،تلفنهای هوشمند و سیستمهای راداری
میتوانند با استفاده از محاسبات مبتنی بر  linuxسرعت عملیات را تا
 64برابر سریعتر انجام دهند .این بیانگر آن است که بستر  linuxبرای
محاسبات سطح باال و حجیم بسیار مناسبتر است.
سیستم  SystemVue2013.08یک نمونه تکنولوژی  Agilentمبتنی
بر بستر  linuxاست که میتواند همزمان شبیهسازی را روی هشت
مجموعه داده ،انجام دهد و کاربر با استفاده از رابط دستگاه میتواند
به طور مستقیم عملیات شبیهسازی را کنترل نماید .این سیستم دارای
ساختار دادهای بستهای است که بستهها در یک ساختار استک و در
هشت گام مورد پردازش قرار میگیرند ،به عبارت دیگر ،تعداد بستههای
دادههای همزمان ،هشت عدد است .با استفاده از این ساختار سرعت
اجرای الگوریتمهای کاربران در  Matlabیا  C++افزایش مییابد .از آنجا
که نتایج شبیهسازی روی یک بستر منفرد نمایش داده میشود بنابراین
امکان برآورد سریعتر نیازهای طراحی برای کاربران فراهم میشود.
سیستم  SystemVue2013.08دارای تواناییهای کلیدی از جمله:
 یک  standalone W1711 SystemVue Engineکه بستر Linuxو محاسبات توزیع شده سطح باال را پشتیبانی میکند.
  W1902 Digital Modem Libraryبا امکان  40فرمت مدوالسیونمتداول
  W1719 RF Systemکه یک شبیهساز بوده و کاربردهای باندعریض با اعوجاج ،نویز و صدها حامل را پشتیبانی میکند.
نسخه ارزیابی  30روزه آن را میتوان از آدرس زیر دانلود نمود.
www.agilent.com/find/eesof-systemvue-evaluation
منبعhttp://www.avionics-intelligence.com                        :

سیستمهای L-3 Display
مجموعه سیستمهای  L-3 Display Systemsیک واحد
 interface unit-RIUرا برای هسته اصلی پردازنده نمایشی هواپیما
فراهم میسازند .واحد  RUIیک سیستم پردازشی ورودی/خروجی قابل
برنامهریزی است که سرفصلها و عناوین نمایشی را جمعآوری و مدیریت
میکند .عالوه بر آن ،دیگر سیگنالهای آنالوگ و دیجیتال هواپیما برای
توزیع بر روی کانالهای ارتباطی باس دیجیتال هواپیما ،دریافت میکند.
مجموعه سیستمهای  L-3 Display Systemsپیشینه موفقی در طراحی
و پیادهسازی سیستمهای تجمیع داده و به طور کلی اویونیک هواپیماهای
نظامی و تجاری دارد .این سیستم هماکنون توسط کمپانی  Boeingو در
هواپیماهای جنگی  F-15C/Dبکار گرفته میشود.
منبعhttp://www.avionics-intelligence.com                        :
remote

ماهناهم خبری ژپوهشکده اویونیک

شماره 9
مهر 92

استفاده از  Ipad appدر امور تعمیر و نگهداری
تکنیسینهای نگهداری هواپیما در کمپانی بوئینگ برای افزایش
بازدهی و کاهش تاخیرهای پروازی از  ipad appاستفاده خواهند نمود.
با توجه به کارگیری این فناوری فرایند نگهداری و عیبیابی و رفع
عیب هواپیما برای تکنسینهای خطوط پرواز سریعتر و در عین حال
آسانتر انجام میشود.
با بهرهگیری از برنامهها و اطالعات موجود بر روی این Ipadها،
تکنسینهای پرواز میتوانند دسترسی سریعتری به manualهاpart ،
numberها و دیگر اطالعات مهم برای رفع مسایل مربوط به تعمیر و

نگهداری هواپیما داشته باشند .همچنین امکان برقراری ارتباط بین هر
یک از تکنسینها از راه دور امکان خواهد داشت .در حقیقیت خطوط
پروازی میتوانند با این فرایند ،تنظیمات  real-timeرا بهبود داده و
تاخیرهای پرواز را کاهش دهند ،در نتیجه هزینههای عملیاتی کاهش
خواهد یافت .شرکت  Boeingبیش از یک سال است که با خطوط
هوایی مختلف برای ایجاد نمونه اولیه و بهینهسازی  interfaceبا کاربر و
باالبردن امکاناتی که در اختیار کاربر قرار میگیرد همکاری و همفکری
داشته است .در این فرایند ،تکنسینها نیازمند دسترسی سریع به
اطالعات ضروری مانند تاریخچه تعمیر و نگهداری یک هواپیما دارند.
این برنامهها و اطالعات شامل  Toolbox Mobile Library، Toolbox
 Mobile Parts ، Maintenance Turn Timeمیشود.
مشخصات برنامهها و اطالعات عبارتند از:
 یک  Toolbox Mobile Libraryکه امکان دسترسی فوریتکنسینها به Documentها به عنوان مرجع و همچنین استفاده از
آنها را در هر مکان زمانی که مورد نیاز باشد فراهم میسازد.
 وجود  Hyperlinksبین manualهای متعدد و اطالعات ایجادشده توسط خط هوایی که دسترسی به Documentهای مهم را تسریع
و تسهیل میکند بطوری که کاربران به راحتی  و به آسانی میتوانند
Documentها و اطالعات درباره قطعات و تاریخچه خطاها و عیبها را

جستجو کنند.
 یک  Toolbox Mobile Partsکه امکان دریافت فوری اطالعاتدرباره موجود و در دسترس بودن یک قطعه شامل اطالعات صورت کاال
و موجودی جاری خط هوایی را برای تکنسینها فراهم میسازد.
 بخش  Maintenance Turn Timeکه امکان ارتباط ایمن برایهمیاری و کمک با همکاران در زمان عیبیابی و رفع عیب یک مشکل
تعمیر و نگهداری را فراهم میکند .یک تکنسین میتواند یک عکس
از بخش خراب شده یا آسیب دیده بگیرد و آن را برای همکاران
جهت دیدن و تفسیرکردن  uploadنماید و سپس اطالعات مربوط به
مشکالت و مسائل تعمیر و نگهداری را به صورت همزمان و real time
با همکاران خود ارسال کند.
 امکان به روز کردن manualهای مرجع با تنها یک  tapرویصفحه ipad
تکنیسین خطوط هوایی  Alaskaاذعان کردهاند که به طور تخمینی
استفاده از این برنامهها روی یک  ipad miniبا قیمت  1.1دالر جهت
دسترسی به اطالعات ضروری ،موجب صرفهجویی  4000قطعه کاغذ
در یک روز خواهد شد.
منبعhttp://www.avionics-intelligence.com                        :

سردبیر                            :گرافیست:
محسن فاضلی نیا                 ابوالفضل مظلوم
همکاران این شماره                  :
علی حسنی پور  -محمد فرداد  -احمد معینی
نسترن برجیان  -بهناز ربیعی  -زهرا ابوالفضلی
نشانی :دانشگاه صنعتی اصفهان ،پژوهشکده اویونیک
تلفن   0311-3919044 :فاکس0311-3919045 :
ایمیل  Avionics@of.iut.ac.ir                      :
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آنچه در این شماره میخوانیم:
 jمعرفی سامانهها
 سیستم کمک ناوبری زمین پایه GBAS jتجهیزات تست کننده

 jکنترل ترافیک هوایی

 jرادارهای روزنه مصنوعی یا SAR

 jاخبار
 امکان برقراری مخابرات صوتی و متنی در پرواز -حرکت به سمت بکارگیری صفحه نمایشهای لمسی

 jتازههای دنیای اویونیک
 استفاده از تکنولوژی  Agilentدر شبیهسازیها سیستمهای L-3 Display -استفاده از  Ipad appدر امور تعمیر و نگهداری

دااگشنه صنعتی اصفهان

معرفی سامانهها
 jتاریخچه

سیستم کمک ناوبری زمین پایه

سیستم  GBASیک سیستم دستهبندی نوع  Iبوده که توسط
شرکت  Honeywellساخته شده است .این سیستم در سوم سپتامبر
 2009از  FAAمجوز طراحی سیستم ( ) SDAرا دریافت نموده است.
برنامه  GBASشامل دو سال تحقیق و توسعه و همچنین تالش برای
ساخت نمونه اولیه بود تا خطرات فنی را کاهش داده و عالوه بر آن
نیازهای جدید همراه با خدمات سرویس فرود  GBASنوع  ،Dرا برآورده
کند.
سازمانهای  FAAو  EUROCONTROLبطور مشترک بر روی
پیاده سازی سیستم  GBASکار میکنند .سازمان  FAAقراردادهای
مشترکی با استرالیا ،برزیل ،شیلی ،آلمان و اسپانیا برای پیاده سازی
کامل سیستم  GBASمنعقد کرده که نمونههای اولیه ایستگاه GBAS
به طور بینالمللی در برزیل ،آلمان ،اسپانیا ،ایتالیا ،فرانسه ،استرالیا و
روسیه نصب شده است.
 jمعرفی سیستم

نسخه آمریکایی    GBASاز قدیم با عنوان  LAASذکر شده
درحالیکه جامعه جهانی GBAS ،را به عنوان اصطالح رسمی این نوع
سیستم ناوبری ،پذیرفته است .همچنین برای تطابق با اصطالحات
جهانی FAA ،نیز اصطالح  GBASرا برای آن برگزیده استGBAS .
یک سیستم افزوده زمینی به  GPSبوده که خدماتش در حوالی فرودگاه
(حدودا ً تا شعاع  20تا  30مایلی) برای فرود دقیق ،روشهای خروج
هواپیما و عملیات ناحیه فرود هواپیما در اختیار کاربران قرار میدهد.
این سیستم ،پیامهایش را توسط یک سیستم   VDLاز یک فرستنده
زمینی منتشر میکند .از ویژگیهای  GBASاین است که باعث افزایش
دقت ،دسترسی بیشتر و دقت زمانی بیشتر برای دستهبندیهای فرود  
دقیق  Iو  IIو  IIIمیشود .این سیستم ،قابلیت فرود در مسیرهای

